
 

 

„Philips“ 6500 series
4K UHD LED išmanusis 
televizorius

139 cm (55 in)
1000 „Picture Performance 
Index“
HDR 10+
„Pixel Precise Ultra HD“
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K UHD LED išmanusis televizorius
 „Pixel Precise Ultra HD“
gaukitės puikiu televizoriumi. Tiesiog. Šis išmanusis „Philips“ televizorius rodo tokį ryškų 

izdą, kad manysite, jog esate jame. 4K vaizdas yra ryškus ir gyvas. Garsas – aiškus ir 
nas. Su SAPHI prietaisų skydeliu akimirksniu pasieksite mėgstamą turinį.

Sidabrinis rėmas. Puikus vaizdas.
• 4K UHD LED televizorius. Sodrios spalvos, gražios detalės.
• Plonas, sidabrinis rėmas. Tvirtas stovas.

„Philips“ vaizdo tikslumas.
• „Pixel Precise Ultra HD“. Sklandus judėjimas, pastebimas gylis.
• Palaikomas HDR10+. Pamatykite daugiau to, ką norėjo parodyti režisierius.
• „Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“. Kinematografinis vaizdas ir garsas.

SAPHI. Išmanus būdas mėgautis televizoriumi.
• Vieno mygtuko prieiga prie aiškaus piktograminio meniu.
• „Philips“ televizorių kolekcija. „Netflix“, puikus vaizdas ir kt.

Aiškus garsas. Girdėkite kiekvieną žodį.
• Aiškus garsas iš viso diapazono garsiakalbių.
• Aiškus, švarus dialogas. Smarkūs bosai.



 4K LED TV
„Ultra HD“ – keturis kartus geresnė rezoliucija 
nei įprasta „Full HD“. Ją naudojant ekrane 
užsidega daugiau nei 8 milijonai pikselių ir veikia 
mūsų unikali technologija „Ultra Resolution 
Upscaling“. Matykite tobulesnius vaizdus 
nepriklausomai nuo originalaus turinio ir 
mėgaukitės aiškesniu vaizdu, išsiskiriančiu 
puikiu gyliu, kontrastu, natūraliais judesiais ir 
ryškiomis detalėmis.

„Pixel Precise Ultra HD“
4K „Ultra HD“ televizorius suteikia galimybę 
mėgautis net menkiausiomis detalėmis. „Philips 
Pixel Precise Ultra HD“ modulis visus įvesties 
vaizdus prieš parodant ekrane konvertuoja į 
UHD raišką. Mėgaukitės sklandžiu ir ryškiu 
išskirtinio kontrasto judančiu vaizdu. Atraskite 
tamsiausią juodą ir šviesiausią baltą, ryškias 

spalvas ir natūralius odos atspalvius visada ir iš 
bet kokio šaltinio.

„Dolby Vision“ ir „Dolby Atmos“
„Dolby“ aukščiausios kokybės garso ir vaizdo 
formatų palaikymas reiškia, kad žiūrimas HDR 
turinys atrodys ir skambės neįtikėtinai 
tikroviškai. Ar tai būtų naujausias 
transliuojamas serialas, ar „Blu-Ray“ diskų 
rinkinys – mėgausitės režisieriaus ketinimus 
perteikiančiu kontrastu, ryškumu ir spalvomis. 
Taip pat aiškiai, su visomis smulkmenomis ir 
sodriai girdėsite erdvinį garsą.

Palaikomas HDR10+
Jūsų „Philips“ televizorius sukurtas taip, kad 
būtų geriausiai išnaudotas HDR10+ vaizdo 
formatas. Kontrastas, spalvos ir ryškumas 

reguliuojami kiekviename kadre. Ar tai būtų 
privalomas pažiūrėti serijalas, ar naujas 
populiarus filmas, šešėliai bus tamsesni. Ryškūs 
paviršiai švies. Spalvos bus tikroviškesnės.

„Saphi“ išmanusis televizorius
SAPHI yra greita, intuityvi operacinė sistema, 
su kuria naudoti „Philips Smart“ televizorių 
vienas malonumas. Mėgaukitės puikia vaizdo 
kokybe ir vieno mygtuko spustelėjimu 
įjungiamu aiškiu, piktograminiu meniu. Lengvai 
valdykite televizorių ir greitai raskite 
populiarias „Philips Smart“ televizoriaus 
programas, taip pat ir „YouTube“, „Netflix“ ir 
kt.
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Ypatybės
4K UHD LED išmanusis televizorius
139 cm (55 in) 1000 „Picture Performance Index“, HDR 10+, „Pixel Precise Ultra HD“



• TV programų gidas*: 8 dienų elektroninis garsas, Aiškus dialogas, Dolby Atmos, „Dolby 
Vaizdas / ekranas
• Ekranas: „4K Ultra HD LED“
• Ekrano įstrižainė (coliais): 55 coliai
• Ekrano įstrižainės dydis: 55 in / 139 cm 
• Skiriamoji ekrano geba: 3 840x2 160
• Kraštinių santykis: 16:9
• Vaizdo išryškinimas: „Micro Dimming“, „Ultra“ 

raiška, 1000 PPI, HDR10+, „Dolby Vision“, 
HDR10, HLG (hibridinis gama logaritmas)

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
• Kompiuterio įvestys visose HDMI: iki 4K UHD 

3840 x 2160 esant 60 Hz
• Vaizdo įvestys visose HDMI: HDR palaikymas, 

HDR10+ / „Dolby Vision“, HDR10 / HLG 
(hibridinis gama logaritmas), iki 4K UHD 3840 x 
2160 esant 60 Hz

„Smart TV“ funkcijos
• Vartotojo sąveika: SimplyShare, Sertifikuotas „Wi-

Fi Miracast“*
• Interaktyvioji televizija: HbbTV
• Programa: Pause TV, USB įrašymas*
• „SmartTV“ programos*: Internetinės vaizdo įrašų 

parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, Televizija 
pagal pageidavimą, „YouTube“

• Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių 
aptikimas, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Ekrano formato nustatymai: Žengti į priekį – Slinkti, 
Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, 
Padidinimas, išplėtimas, Plačiaekranis

• „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo 
programa*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar 
rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

• Lengva naudoti: „One-stop Smart Menu“ 
mygtukas, Ekrano naudotojo vadovas

Apdorojimas
• Apdorojimo galia: Keturių branduolių

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/

S2
• HEVC palaikymas
• MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
• Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM

programų gidas
• Signalo stiprumo indikacija
• Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas

Prijungimo galimybė
• HDMI jungčių skaičius: 3
• YPbPr talpyklų skaičius: 1
• USB jungčių skaičius: 2
• Bevielės jungtys: „Wi-Fi“ 802.11n, 2 x 2, vienguba 

juosta
• Kitos jungtys: Palydovinio imtuvo jungtis, 

„Ethernet“ LAN RJ-45, Bendroji sąsaja „Plus CI+“, 
Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), Garso K / D 
įvestis, Ausinių išvestis

• HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas, 4K
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Perėjimas į nuotolinį 

valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos 
budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu

• HDCP 2.2: Taip, visose HDMI
• CVBS skaičius: 1

Multimedijos programos
• Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, 

MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)

• Subtitrų formatų palaikymas: .SMI, .SRT, .SUB, 
.TXT, .ASS

• Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, 
WMA v2 iki v9,2, WMA-PRO (v9 ir v10)

• Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, 
PNG, 360 nuotrauka, HEIF

Maitinimas
• Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
• Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 0,3 W
• Energijos taupymo funkcijos: Automatinio 

išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
• Energijos ženklinimo etiketės klasė: A+
• ES Energijos ženklinimo etiketės galia: 72 W
• Metinis energijos suvartojimas: 106 kW·h
• Gyvsidabrio kiekis: 0 mg
• Sudėtyje yra švino: Taip*
• Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties 

režimu: Netaikoma W

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 20 W
• Garsumo gerinimas: 5 juostų išlyginimas, A.I. 
Volume“ lygintojas, Naktinis režimas, „Auto 
Volume“ lygintojas, Žemųjų dažnių patobulinimas

• Garsiakalbio konfigūracija: 2 x 10 W pilno 
diapazono garsiakalbis

Matmenys
• Dėžutės matmenys (W x H x D): 

1360,0 x 860,0 x 160,0 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

1242,8 x 722,8 x 91,8 mm
• Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 

1242,8 x 740,9 x 244,7 mm
• Laikiklio matmenys (W x H x D): 

769,0 x 18,1 x 244,7 mm
• Gaminio svoris: 13,7 kg
• Gaminio svoris (su stovu): 13,9 kg
• Svoris su pakuote: 19,9 kg
• Tinka VESA sieninis stovas: 200 x 200 mm

Priedai
• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA 

baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios 
vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, 
Stalinis stovas

Spalva ir apdaila
• Televizoriaus priekis: Šviesiai sidabrinė
•

Išleidimo data 2020-05-14

Versija: 6.3.1

12 NC: 8670 001 57646
EAN: 87 18863 01878 1

© 2020 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com

55PUS6554/12

Specifikacijos
4K UHD LED išmanusis televizorius
139 cm (55 in) 1000 „Picture Performance Index“, HDR 10+, „Pixel Precise Ultra HD“

* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir 
transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis 
televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos 
sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip 
dažnai žiūrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijas“. Gali būti 
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti 
internetinės „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie 
operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl 
papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios 
funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat 
priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. 
Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/
TVRemoteapp.

* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio 
ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/
smarttv.

* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali 
būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti 
taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

* Suderinama priklausomai nuo „WiFi Miracast“ sertifikavimo ir su 
„Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo 
įrenginio dokumentacijoje.

* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesiūlo 
jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojingų medžiagų direktyvos 
išimties sąlygas, yra švino.

http://www.philips.com

